
КИЇВСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА 

Кафедра інформаційних технологій і математичних дисциплін 

ПРОГРАМА ЕКЗАМЕНУ 

з дисципліни 

 «КОМП’ЮТЕРНИЙ ДИЗАЙН В ІНТЕРНЕТІ, ПОЛІГРАФІЇ ТА РЕКЛАМІ»  

курс 4 

 

Напрям підготовки                      6.040302 «Інформатика» 

Форма проведення                             комбінована 

Тривалість проведення                      1 год. 20 хв. 

Максимальна кількість балів:           40 балів 

Критерії оцінювання:                        20 балів -  письмова відповідь,  

20 балів – виконання практичного 

завдання    

Перелік допоміжних матеріалів: тека з графічними зображеннями  

для виконання практичного завдання 

 

 

Орієнтований перелік питань: 

 

1. Розкрийте поняття «графічний дизайн», вкажіть та охарактеризуйте 

розділи графічного дизайну. Вкажіть та охарактеризуйте сучасне 

професійне комп'ютерне програмне забезпечення. 

2. Зазначте та охарактеризуйте класифікацію реклами, та особливості 

створення віртуального рекламного образа. 

3. Вкажіть та охарактеризуйте методи рекламного впливу, ефективний 

дизайн реклами, та функції дизайнера реклами. 

4. Зазначте психологічні особливості сприйняття реклами та перспективні 

напрямки рекламної діяльності. 

5. Опишіть правила формування ефективного рекламного продукту різних 

типів. 

6. Розкрийте поняття «Інтернет-реклама» як виду художнього дизайну. 

Вкажіть та охарактеризуйте її види.  

7. Зазначте переваги та недоліки Інтернет-реклами, а також, етичні 

проблеми її використання. 

8. Розкрийте поняття «поліграфічний дизайн», зазначте та 

охарактеризуйте області його використання. 

9. Вкажіть та охарактеризуйте основні етапи створення поліграфічної 

продукції. 



10. Розкрийте задачі поліграфічного дизайну та опишіть технології 

поліграфії. 

11. Опишіть особливості розробки дизайну для поліграфії, вкажіть та 

охарактеризуйте сучасне професійне комп'ютерне програмне 

забезпечення. 

12. Продемонструйте особливості створення та редагування об’єктів у 

робочому середовищі професійного графічного редактора векторної 

комп’ютерної графіки та комп’ютерного дизайну. Продемонструйте 

створення та оформлення логотип фірми засобами графічного редактора 

векторної комп’ютерної графіки та комп’ютерного дизайну.  

13. Продемонструйте особливості роботи з колірною палітрою у робочому 

середовищі професійного графічного редактора векторної комп’ютерної 

графіки та комп’ютерного дизайну. Продемонструйте створення та 

оформлення інтернет банера засобами графічного редактора векторної 

комп’ютерної графіки та комп’ютерного дизайну.  

14. Продемонструйте особливості створення та редагування об’єктів у 

робочому середовищі професійного графічного редактора векторної 

комп’ютерної графіки та комп’ютерного дизайну. Продемонструйте 

створення та оформлення рекламного буклету засобами графічного 

редактора векторної комп’ютерної графіки та комп’ютерного дизайну.  

15. Продемонструйте особливості роботи з текстом та прошарками у 

робочому середовищі професійного графічного редактора растрової 

комп’ютерної графіки та комп’ютерного дизайну. Продемонструйте 

створення перекидного календаря засобами графічного редактора 

растрової комп’ютерної графіки та комп’ютерного дизайну. Кінцева 

обробка файлу: підготовка до друку та конвертація в  PDF формат. 

16. Продемонструйте особливості роботи зі спеціальними візуальними 

ефектами у робочому середовищі професійного графічного редактора 

растрової комп’ютерної графіки та комп’ютерного дизайну. 

Продемонструйте створення візитки засобами графічного редактора 

растрової комп’ютерної графіки та комп’ютерного дизайну. Кінцева 

обробка файлу: підготовка до друку та конвертація в  PDF формат. 

17. Продемонструйте особливості роботи з текстом та прошарками у 

робочому середовищі професійного графічного редактора растрової 

комп’ютерної графіки та комп’ютерного дизайну. Продемонструйте 

створення афіші засобами графічного редактора растрової комп’ютерної 

графіки та комп’ютерного дизайну. Кінцева обробка файлу: підготовка 

до друку та конвертація в  PDF формат. 



18. Продемонструйте особливості роботи зі спеціальними візуальними 

ефектами у робочому середовищі професійного графічного редактора 

растрової комп’ютерної графіки та комп’ютерного дизайну. 

Продемонструйте створення зовнішньої реклами засобами графічного 

редактора растрової комп’ютерної графіки та комп’ютерного дизайну. 

Кінцева обробка файлу: підготовка до друку та конвертація в  PDF 

формат. 

19. Продемонструйте особливості створення та редагування об’єктів у 

робочому середовищі професійної комп’ютерної програми поліграфії 

Adobe InDesign. Зробіть додрукарську підготовку афіши або рекламного 

буклету у середовищі професійної програми комп’ютерної поліграфії. 

20. Продемонструйте особливості створення та редагування стилів у 

робочому середовищі професійної комп’ютерної програми поліграфії 

Adobe InDesign. Зробіть додрукарську підготовку журналу (2-3 

сторінки) у середовищі професійної програми комп’ютерної поліграфії. 

21. Продемонструйте особливості роботи з текстовими і графічними 

фреймами у робочому середовищі професійної комп’ютерної програми 

поліграфії Adobe  InDesign. Зробіть додрукарську підготовку афіши або 

рекламного буклету у середовищі професійної програми комп’ютерної 

поліграфії. 

22. Робота з текстовими фреймами складної форми, об’єднання фреймів, 

вкладені фрейми у робочому середовищі професійної комп’ютерної 

програми поліграфії Adobe InDesign. Зробіть додрукарську підготовку 

журналу (2-3 сторінки) у середовищі професійної програми 

комп’ютерної поліграфії. 

 

 

 

 

 

 

 

Екзаменатор               Співак С. М. 

Завідувач кафедри     Литвин О.С.  

 

 
 


